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ABSTRAK 

Jurnal ini membahas penurunan konflik antara India dan Pakistan setelah 

mengalami konflik berkepanjangan sejak kedua negara merdeka. Sejak India dan Pakistan 

dipisahkan oleh Inggris, kedua negara dihadapkan dengan sengketa perbatasan wilayah 

yang tak kunjung usai hingga saat ini. Hubungan India dan Pakistan merupakan hubungan 

bilateral yang unik dikarenakan kedua negara dahulunya berjuang bersama melawan 

kolonialisme dan imperialisme Inggris, namun setelah terpisah justru terpecah dan 

mengalami konflik berkepanjangan. Selama konflik berlangsung, telah banyak upaya 

perdamaian dan penurunan konflik oleh kedua negara walaupun selalu mengalami 

hambatan dan tantangan hingga pada akhirnya penurunan konflik India dan Pakistan 

terwujud dengan hadirnya senjata nuklir sebagai sarana deterrence dan terbentuknya 

Lahore Declaration yang menjadi awal kesepakatan damai bagi kedua negara. Penurunan 

konflik antara India dan Pakistan juga disebabkan karena kesadaran kedua negara akan 

pentingnya perdamaian dan kerjasama dengan meningkatkan kerjasama ekonomi antara 

kedua negara. 

Kata kunci : India, Pakistan, Nuklir, Senjata, Konflik, Hubungan. 
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Latar Belakang Masalah 

Republik India dan Republik Islam Pakistan merupakan dua negara yang berada di 

kawasan Asia Selatan. Kedua Negara tersebut pernah berada di bawah kolonialisme 

Inggris dalam satu wilayah yang sama sejak tahun 1602 hingga dipisahkan menjadi dua 

bagian yaitu India dan Pakistan pada tahun 1947, yang sekaligus menjadi tahun 

kemerdekaan bagi kedua negara. 

Sejak merdeka dari Inggris, kedua Negara tidak terlepas dari masalah konflik 

perbatasan. Terdapat tiga perang besar yang terjadi selama persengketaan terjadi, Perang 

Indo-Pakistan ditahun 1947-1948 yang berakhir dengan keterlibatan Resolusi Dewan 

Keamanan PBB untuk mengupayakan gencatan senjata dengan memerintah Pakistan 

menarik pasukan militernya dari wilayah Kashmir pada 31 Desember 1948. Dilanjutkan 

dengan Perang Indo-Pakistan kedua pada tahun 1965 dengan penempatan-penempatan 

angkatan militer bersenjata Pakistan dan India. Perang ini harus melibatkan pihak luar, 

Amerika Serikat dan Uni Soviet, dalam upaya mendamaikan kedua negara dan membentuk 

Tashkent Declaration. Terakhir, Perang Indo-Pakistan pada tahun 1971 dengan kekalahan 

militer Pakistan yang mengharuskan negara tersebut menandatangani The Silma 

Agreement dengan menyepakati line-control antara kedua negara dan merelakan Pakistan 

timur merdeka yang saat ini dikenal dengan nama Bangladesh.
1
Meskipun demikian, 

setelah ketiga perang ini berlangsung, konflik antar kedua negara tetap berlanjut. Konflik 

yang berkepanjangan ini secara tidak langsung menghambat kemajuan kedua negara dan 

menimbulkan banyak kerugian. 

India dan Pakistan terus berupaya untuk memperkuat kekuatan guna 

mempertahankan wilayah Kashmir sebagai bagian dari negara mereka terus dilakukan. Hal 

ini dibuktikan dengan usaha kedua negara dengan mengalokasikan anggaran dana negara 

yang besar untuk meningkatkan kapabilitas militer. Baik India maupun Pakistan berupaya 

menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kapabilitas internal negara 

guna menyeimbangi satu sama lain dalam merebutkan wilayah Kashmir. Hal ini lebih 

                                                           
1
S.P. Cohen, Shooting for A Century: The India-Pakistan Conundrum, Brookings Institute, 

Washington, 2013. Dalam 

http://www.academia.edu/6241446/Aplikasi_Perspektif_Realisme_dengan_Internal_Balancing_pad

a_Sengketa_Wilayah_Kashmir_antara_India_dan_Pakistan, diakses pada12 November 2016, Pukul 

22.24 WIB. 
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terlihat dilakukan oleh Pakistan. Mengingat ketidakseimbangan kekuatan antara India dan 

Pakistan terlihat begitu jelas. India terlihat lebih kuat dibandingkan Pakistan dari semua 

aspek kekuatan. Dari segi populasi, penduduk di India dapat dikatakan sepuluh kali lebih 

banyak dari Pakistan. Faktanya, minoritas Muslim di India sama dengan seluruh penduduk 

Muslim di Pakistan, selain itu ekonomi India pun lebih besar enam kali dibandingkan 

Pakistan dan yang paling krusial adalah angkatan militer India berjumlah dua kali lebih 

banyak dibandingkan Pakistan.
2
 Hal ini didukung oleh pembagian militer Inggris saat 

partisi ditahun 1947, India mendapatkan dua kali lebih banyak jumlah angkatan militer 

dibandingkan Pakistan. Beberapa hal mendasar ini yang menyebabkan Pakistan perlu 

berupaya lebih untuk menyeimbangkan kekuatan dengan India. 

Kekuatan militer dipercaya sebagai alat untuk mempertahankan keamanan nasional 

baik oleh India maupun Pakistan. Namun, terdapat suatu keunikan yang terjadi ketika 

kedua negara mulai mengembangkan persenjataan yang lebih canggih yaitu menurunnya 

intensitas konflik. Mengapa kemudian intensitas konflik antara India dan Pakistan 

menurun setelah keduanya menjadi negara yang memiliki kekuatan militer yang baik?. 

Padahal sebelumnya, India dan Pakistan selalu dilanda dengan konflik yang 

berkepanjangan dan rumit serta kedua negara membangun kekuatan militer tidak lain 

adalah untuk memenangkan konflik. Tetapi setelah kekuatan militer India dan Pakistan 

terbangun justru intensitas konflik menurun dan kedua negara menjadi berhati-hati. Sebuah 

keunikan yang menjadi fokus penulis untuk membahas lebih lanjut terlebih penurunan 

intensitas konflik tersebut semakin terlihat pada rentan tahun 2004-2015. 

Rumusan Masalah 

Mengapa konflik antara India dan Pakistan cenderung mengalami penurunan 

pada tahun 2004-2015 ? 

 

 

                                                           
2
R. Rajagopalan, „Neo-realist Theory and the India-Pakistan Conflict,’ The Institute for Defence 

Studies and Analysis (daring), 2001. Dalam 

http://www.academia.edu/6241446/Aplikasi_Perspektif_Realisme_dengan_Internal_Balancing_pad

a_Sengketa_Wilayah_Kashmir_antara_India_dan_Pakistan, diakses pada 12 November 2016, pukul 

22.25 WIB. 
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Metode Penelitian 

Jenis Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan 

untuk memahami mengapa terjadi penurunan konflik antara India dan Pakistan, melalui 

data-data yang sistematis, faktual, dan akurat secara apa adanya tanpa penambahan atau 

pengurangan. Data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada dan benar-benar terjadi, 

sehingga tidak mengarang dan mengada-ada. 

Teknik Pengumpulan Data. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan atau melalui media massa. Secara berurutan, pertama 

pengumpulan data dimulai dengan metode heuristik, yaitu mengumpulkandata atas sumber 

tertulis.
3
 Dalam proses pengumpulan data, penulis mencari datanya di 

perpustakaan,sebagai berikut; Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

Perpustakaan Laboratorium Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, buku-buku pribadi milik penulis. 

Selain itu, penulis juga mengumpulkan data yang diambil dari artikel dan berita di 

internet mengenai hubungan India dan Pakistan. Kedua, verifikasi, dilakukan setelah data 

dari berbagai sumber terkumpul. Verifikasi data dilakukan dengan cara menyeleksi 

keabsahan suatu sumber.
4
 Untuk data yang bersumber dari internet, penulis memilih artikel 

atau berita yang dipublikasikan pada situs berita yang bukan blog, serta jurnal-jurnal dalam 

bentuk pdf. Ketiga, interpretasi, dilakukan setelah data terverifikasi. Interpretasi 

merupakan penafsiran terhadap suatuteoritis. Penulis menganalisa data data yang sudah 

dikumpulkan dan diverifikasi, kemudian menulis dan menyimpan hasilnya pada file-file 

yang nantinya disusun pada metode selanjutnya. Terakhir, historiografi atau penulisan. 

Historiografi merupakan penulisan dan penyusunan hasil-hasil pengumpulan data, 

verifikasi dan analisa yang disistemasikan secara maksimal. Pada metode ini, penulis 

menyusun hasil dari metode sebelumnya sesuai dengan sistematika penulisan. 

Teknik Analisa Data. Tujuan analisa data adalah menyederhanakan seluruh data 

yang terkumpul, menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengolah 

dan menafsirkannya. Data kualitatif yang didapatkan akan digunakan untuk menjelaskan 

mengapa terjadi penurunan konflik antara India dan Pakistan. 

                                                           
3
 Dudung Abdurahman. 2011. Metodologi Penelitian Sejarah Islam. Yogyakarta: Ombak. Hlm. 130. 

4
Ibid,.  
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Kerangka Konseptual 

1. Konsep Politik Luar Negeri 

Dalam mempelajari politik luar negeri, pengertian dasar yang harus kita ketahui 

yaitu politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan “action theory”, atau kebijakan suatu 

negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara 

pengertian umum, politik luar negeri (foreign policy) merupakan suatu perangkat formula 

nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan 

kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada 

dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam 

negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-

isu internasional atau lingkungan sekitarnya.
5
 

Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan jalan 

memisahkannya ke dalam dua komponen: politik dan luar negeri. Politik (policy) adalah 

seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang 

bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Policy itu 

sendiri berakar pada konsep “pilihan (choices)”: memilih tindakan atau membuat 

keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai 

kedaulatan dan konsep “wilayah” akan membantu upaya memahami konsep luar negeri 

(foreign). Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu negara. 

Jadi, politik luar negeri (foreign policy) berarti seperangkat pedoman untuk memilih 

tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara.
6
 

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan 

Internasional. Politik Luar Negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja 

melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara.
7
 

                                                           
5
 Yanyan Mochamad Yani,Drs.,MAIR.,Ph.D. Politik Luar Negeri, dikutip dari 

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf diakses pada tanggal 

10 April 2017.  

6
 Ibid., 

7
 James N.Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. World Politics: An Introduction. 

New York: The Free Press, hal. 15. Dalam Yanyan Mochamad Yani,Drs.,MAIR.,Ph.D. Politik Luar 

Negeri, dikutip dari http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf 

diakses pada tanggal 10 April 2017. 

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf
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Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama 

dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin 

memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional.
8
 

Politik luar negeri merupakan strategi yang digunakan oleh suatu negara dalam 

hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas politik luar negeri adalah pola 

perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya di dunia internasional. 

Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti 

pilihan jalan tertentu.  

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan 

eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara 

dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. 

Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu 

pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun 

internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas 

yang dimilkinya. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang 

dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik 

internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan. 
9
 

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton kebijakan luar negeri adalah: 

“A strategy or planned course of action developed by thedesicion makers of a state 

vis a vis other state or international entities aimed at achieving spesific goals 

defined in terms of national interest.” (Strategi atau rencana tindakan yang 

dikembangkan oleh para pembuat keputusan suatu negara untuk menghadapi 

negara lain atau entitas internasional yang bertujuan untuk mencapai kepentingan 

nasional). 

Hubungan India dan Pakistan sejak kemerdekaan kedua negara merupakan salah 

satu aplikasi dari konsep politik luar negeri dimana kedua negara bersaing membangun 

                                                           
8
 Yanyan Mochamad Yani,Drs.,MAIR.,Ph.D. Politik Luar Negeri, dikutip dari 

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf diakses pada tanggal 

10 April 2017. 

9
 Ibid., 

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf
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kekuatan militer guna mencapai kepentingan nasional. Baik India dan Pakistan berebut 

unggul dalam kekuatan militer tidak hanya untuk survive atau mempertahankan 

kedaulatan, tetapi juga untuk mengancam satu sama lain.  

Hubungan negara-negara di kawasan Asia Selatan khususnya antara India dan 

Pakistan semakin anarki  ketika India mulai mengembangkan senjata nuklir dan mencoba 

peluncurannya pada 1974. Pakistan melihat kepemilikan nuklir India menjadi ancaman 

serius bagi negara islam tersebut, hingga pada akhirnya Pakistan mengikuti jejak India 

mengembangkan senjata Nuklir serta mengarahkan hulu ledak nuklir tersebut ke arah India 

sebagai mana yang dilakukan oleh India. 

Kaum Realis akan menganggap kondisi kepemilikan Nuklir baik oleh India dan 

Pakistan sebagai suatu tindakan yang rasional, karena menurut mereka memang seperti 

itulah negara berkewajiban membangun kekuatan nasional untuk mempertahankan 

kedaulatan. Namun hal tersebut tentu akan menjadi semakin anarki melihat adanya 

kekuatan baru muncul di dunia khususnya di Asia Selatan yang akan menambah kekuatan 

multipolar Dunia. 

Tetapi yang menarik dari hubungan India dan Pakistan dalam persaingan nuklir 

kedua negara yaitu penggunaan nuklir yang hanya digunakan sebagai alat untuk menakut-

nakuti satu sama lain yang dalam hal ini penulis akan menggunakan konsep Deterrence 

Nuclear dalam membahasnya lebih lanjut. 

2. Konsep Deterrence Nuclear 

Konsep deterrence pada umumnya merupakan konsep dimana satu pihak berusaha 

meyakinkan lawan yang potensial bahwa resiko dan biaya dari tindakan yang mereka 

ajukan jauh dari keuntungan yang mungkin mereka harapkan untuk dicapai.
10

 Thomas 

Scelling dalam tulisannya the strategy of conflict menjelaskan deterrence sebagai: 

"detterence is concerned with influencing the choices another party will make, and 

doing it by influencing his expectations of how we will hehave. It involves 

                                                           
10

 Steven Pifer, Richard C. Bush, et.al, "U.S. Nuclear and Extended Deterrence: Considerations and 

Challenges" dalam Foreign Policy Arm Control Series, Paper 3, May 2010. pp.1. Dalam Sakir 

Aulia.,S.IP. Skripsi Strategi Mahmoud Ahmadinejad Dalam Menggunakan Isu Nuklir Pada Polotik 

Luar Negeri Iran ( 2005 -2013) dikutip dari http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39351.pdf diakses 

pada tanggal 10 April 2017. Pukul 22.53 WIB. 

http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39351.pdf
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confronting him with evidence for believing that our behavior will be determined 

by his behavior." 
11

 

Secara spesifiknya, Albert wohlstett, seorang ahli strategi nuklir menyatakan 

bahwa nuclear deterrence dilakukan sebagai: 

"to deter an attack means being able to strike back in spite of it. It means, in other 

words, a capability to strike second."
12

 

Secara umum, pengertian deterrence adalah bagaimana membuat musuh takut 

untuk menyerang. Alat-alat yang menunjukkan kapabilitas militer biasanya digunakan 

untuk membuat negara lainnya takut untuk melakukan serangan kepada negara yang 

memiliki kapabilitas yang kuat. Seperti yang dikemukakan Waltz dalam Art dan Jervis 

(2000), negara kuat akan berpikir panjang dan cenderung ragu-ragu untuk menyerang 

negara lemah tapi memiliki nuklir. Memang jika negara memiliki nuklir, bahkan dari 

fasilitasnya saja, akan dianggap sebagai negara yang menanggung resiko yang kecil akan 

diserang negara lain.
13

 

Negara yang akan menyerang dipaksa untuk menanggung resiko yang besar jika 

meremehkan nuclear deterrence. Mengenai senjata nuklir yang bisa digunakan, Quinlan 

(1991) memiliki pendapat yang sama dengan Gray (1986). Menurutnya, jika senjata nuklir 

memiliki peranan dalam pencegahan perang, maka mereka (senjata nuklir) haruslah 

operasional. Senjata nuklir bukanlah barang pajangan atau hanya sebuah simbol dalam 

                                                           
11

 Thomas C. Schelling, The Strategy of Conflict (Cambridge, MA: Harvard University Press, 

1960), pp. 13. Dalam Sakir Aulia.,S.IP. Skripsi Strategi Mahmoud Ahmadinejad Dalam 

Menggunakan Isu Nuklir Pada Polotik Luar Negeri Iran ( 2005 -2013) dikutip dari 

http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39351.pdf diakses pada tanggal 10 April 2017. Pukul 22.53 WIB. 

12
 Albert Wohlstetter, " The Delicate Balance of Terror," Foreign Affairs (January 1959), pp. 213. 

Dalam Sakir Aulia.,S.IP. Skripsi Strategi Mahmoud Ahmadinejad Dalam Menggunakan Isu Nuklir 

Pada Polotik Luar Negeri Iran ( 2005 -2013) dikutip dari 

http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39351.pdf diakses pada tanggal 10 April 2017. Pukul 22.53 WIB. 

13
 Sakir Aulia.,S.IP. Skripsi Strategi Mahmoud Ahmadinejad Dalam Menggunakan Isu Nuklir Pada 

Polotik Luar Negeri Iran ( 2005 -2013) dikutip dari http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39351.pdf 

diakses pada tanggal 10 April 2017. Pukul 22.53 WIB. 

http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39351.pdf
http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39351.pdf
http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39351.pdf
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bidak catur hubungan antar negara, senjata yang lemah tidak akan memberikan dampak 

power yang signifikan.
14

 

Pembagian kekuatan militer oleh Inggris terhadap India dan Pakistan pada tahun 

1947 memang tidak adil dan tidak merata, hal ini dibuktikan dengan India yang memiliki 

jumlah pasukan dua kali lipat lebih banyak daripada yang dimiliki Pakistan. Hal ini 

menjadi awal persaingan militer kedua negara. Kemudian, konflik Kashmir yang tidak 

kunjung usai memaksa kedua negara untuk semakin boros membelanjakan anggaran 

negara untuk keperluan militer. 

India terus membangun kekuatan militer untuk mempertahankan kedaulatan 

mereka, khususnya tanah Kashmir yang menjadi perebutan kedua negara. Selain itu India 

memandang tetangga terdekat mereka yaitu Pakistan sebagai ladang teroris sehingga perlu 

adanya persiapan militer yang kuat untuk menghadapi itu. Hingga India memulai program 

pengembangan senjata Nuklir selain untuk mempertahankan kedaulatan, juga dibangun 

untuk mengancam Pakistan yang secara sederhana digunakan sebagai sarana deterrence. 

Pakistan berambisi untuk terus menyaingi kekuatan militer India dengan 

menambah jumlah pasukan militer. Sering terjadinya kudeta oleh militer mengartikan 

begitu kuatnya posisi militer di Pakistan. Pakistan memiliki kepentingan untuk menjaga 

kedaulatan negara termasuk wilayah Kashmir yang mereka anggap sebagai wilayah 

mereka. Hingga akhirnya Pakistan mengikuti jejak India mengembangkan senjata nuklir. 

Dalam kasus persaingan kekuatan militer antara India dan Pakistan kita bisa 

melihat adanya penggunaan kekuatan nuklir hanya untuk saling menakuti atau yang di 

sebut dengan deterrence nuclear. Program pengembangan senjata nuklir yang dilakukan 

oleh kedua negara menjadikan keduanya memiliki kekuatan yang sama dalam hal 

persenjataan sehingga satu sama lain menjadi berhati-hati dalam bertindak. Meskipun 

kedua negara tidak memiliki kekuatan yang sama dalam jumlah personil militer dan 

jumlah persenjataan, tetapi dalam hal jenis senjata yang digunakan yaitu nuklir, kekuatan 

keduanya menjadi berimbang. Mengingat nuklir sama-sama bisa menghancurkan dan 

memusnahkan. Tetapi, karena nuklir hanya digunakan oleh India dan Pakistan sebagai 

sarana deterrence maka sebagai dampaknya konflik antara keduanya menjadi menurun. 

                                                           
14

 Ibid., 
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Pembahasan 

1. Penggunaan Nuklir sebagai sarana Deterrence oleh India dan Pakistan 

Republik India dan Republik Islam Pakistan, dua negara yang telah resmi memiliki 

dan mengembangkan persenjataan nuklir. Nuklir telah dimanfaatkan oleh kedua negara 

untuk mendapatkan dan mencapai kepentingan nasional meskipun untuk mendukung 

keberhasilannya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ancaman eksternal yang 

mengancam keamanan nasional merupakan salah satu pertimbangan yang mendorong 

India dan Pakistan untuk mengembangkan persenjataan nuklirnya. 

India yang semenjak tahun 1974 telah berhasil melakukan uji coba nuklir telah 

membuat kawasan Asia Selatan khususnya dan dunia internasional umumnya pada 

ancaman yang nyata, terlebih terhadap Pakistan yang memiliki permasalahan terhadap 

India. Dalam konteks konflik tentunya wajar jika Pakistan merasa terancam dan berusaha 

untuk melindungi negaranya dari ancaman tersebut dengan mengembangkan persenjataan 

yang sama seperti apa yang dimiliki India. 

Kemenangan Bharatiya Janata Party (BJP), partai Hindu nasionalis sayap kanan 

India pada bulan Maret 1998 membawa Atal Behari Vajpayee menduduki posisi sebagai 

perdana menteri menggantikan I.K Gujral. BJP dalam agenda politiknya mengevaluasi 

kembali mengenai kemungkinan untuk mengembangkan dan menjadikan India sebagai 

salah satu negara nuklir. Agenda ini terbukti dengan dilakukannya uji coba senjata nuklir 

pada 11 dan 13 Mei 1998 sebanyak lima kali di Pokaran dekat wilayah Rajasthan. 

Peristiwa ini dinilai sebagai upaya India untuk mengukuhkan kekuatan yang dimilikinya 

selama ini dan sekaligus memberikan tekanan tersendiri bagi Pakistan yang posisinya akan 

semakin melemah dalam masalah Kashmir.
15

 

Tindakan India ini membawa efek terhadap Pakistan dan menimbulkan reaksi yang 

signifikan. Pakistan berupaya untuk menerjemahkan maksud dari India dan tentunya dalam 

konteks konflik yang selama ini terjadi, Pakistan mampu untuk membaca maksud dari 

India secara tepat. Hanya saja dibutuhkan proses yang matang bagi Nawaz Sharif untuk 

                                                           
15

Effendi, Irmawan, Kashmir Dalam Hubungan India Pakistan, dalam 

http://www.academia.edu/4154759/Kashmir_Dalam_Hubungan_India-Pakistan, diakses pada 

tanggal 15 Desemer 2016, Pukul 00.51 WIB. 
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memutuskan reaksi apa yang akan diambil oleh Pakistan dan memprediksikan konsekuensi 

apa yang akan diterima jika Pakistan melakukan atau tidak melakukan uji coba nuklir ini.
16

 

Persaingan nuklir antara India dan Pakistan jelas menunjukkan bahwa dunia itu 

anarki, seperti apa yang dikatakan oleh kaum realis. Anarkisme antara India dan Pakistan 

telah memaksa keduanya untuk berebut kekuasaan yang menciptakan ketakutan sehingga 

memaksa kedua negara untuk terus berupaya meningkatkan kekuatan dan kemampuan diri. 

Politik luar negeri merupakan strategi yang digunakan oleh suatu negara dalam 

hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas politik luar negeri adalah pola 

perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya di dunia internasional. 

Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti 

pilihan jalan tertentu.  

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan 

eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara 

dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. 

Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu 

pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun 

internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas 

yang dimilkinya. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang 

dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik 

internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan. 
17

 

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton kebijakan luar negeri adalah: 

“A strategy or planned course of action developed by thedesicion makers of a state 

vis a vis other state or international entities aimed at achieving spesific goals 

defined in terms of national interest.” (Strategi atau rencana tindakan yang 

dikembangkan oleh para pembuat keputusan suatu negara untuk menghadapi 

negara lain atau entitas internasional yang bertujuan untuk mencapai kepentingan 

nasional). 

                                                           
16
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Hubungan India dan Pakistan sejak kemerdekaan kedua negara merupakan salah 

satu aplikasi dari konsep politik luar negeri dimana kedua negara bersaing membangun 

kekuatan militer guna mencapai kepentingan nasional. Baik India dan Pakistan berebut 

unggul dalam kekuatan militer tidak hanya untuk survive atau mempertahankan 

kedaulatan, tetapi juga untuk mengancam satu sama lain.  

India mengembangkan senjata nuklir sebagai strategi politik luar negeri untuk 

menakut-nakuti lawan serta menguasai kawasan Asia Selatan dan agar memiliki pengaruh 

yang dominan di kawasan tersebut. India menyadari bahwasanya dengan jumlah penduduk 

yang sangat banyak serta kekuatan ekonomi yang besar, India-lah yang paling berhak 

berkuasa di kawasan Asia Selatan. Selain itu, India merasa perlu memiliki pengaruh yang 

dominan dari negara tetangganya untuk memastikan agar kawasan Asia Selatan tetap aman 

dan terkendali, sehingga India merasa perlunya senjata yang kuat yang tidak hanya akan 

menakuti negara lain, tetapi negara lain akan tunduk terhadap India. 

Berbeda halnya dengan India, Pakistan mengembangkan senjata Nuklir sebagai 

strategi politik luar negeri guna menandingi dominasi India di Asia Selatan. Pakistan 

merasa perlu menandingi kekuatan India karena merasa terancam terhadap kekuatan India 

yang terus meningkat. Apabila India dibiarkan mendominasi kekuatan di kawasan, maka 

akan ada kolonialisasi baru yang akan dilakukan oleh India untuk mendapatkan kekuasaan. 

Sehingga Pakistan merasa perlu mengembangkan persenjataan nuklir. 

Berbicara masalah mempertahankan kedaulatan oleh India dan Pakistan. Kedua 

negara yang telah memiliki senjata nuklir dapat dikatakan memiliki kekuatan yang sama 

atau adanya perimbangan kekuatan pertahanan diri serta menggunakan kekuata nuklir 

untuk menakut-nakuti yang disebut sebagai deterrence nuclear. Meskipun dari segi jumlah 

personil militer serta jumlah perangkat militer penunjang lainnya tidak seimbang, namun 

dari jenis senjata maka kedua negara memiliki senjata yang sama yaitu senjata Nuklir. 

Senjata nuklir keduanya sama-sama bisa memusnahkan dan menghancurkan dalam 

sekejap. Hal ini memberi arti bahwa kekuatan personil militer tidak akan sebanding 

dengan kekuatan pemusnah yang dimiliki kedua negara. 

Secara umum, pengertian deterrence adalah bagaimana membuat musuh takut 

untuk menyerang. Alat-alat yang menunjukkan kapabilitas militer biasanya digunakan 

untuk membuat negara lainnya takut untuk melakukan serangan kepada negara yang 
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memiliki kapabilitas yang kuat. Seperti yang dikemukakan Waltz dalam Art dan Jervis 

(2000), negara kuat akan berpikir panjang dan cenderung ragu-ragu untuk menyerang 

negara lemah tapi memiliki nuklir. Memang jika negara memiliki nuklir, bahkan dari 

fasilitasnya saja, akan dianggap sebagai negara yang menanggung resiko yang kecil akan 

diserang negara lain. Resiko ini akan semakin berkurang jika pemerintahan yang memiliki 

nuklir secara kuat termotivasi untuk menjaga negaranya.
18

 

Negara yang akan menyerang dipaksa untuk menanggung resiko yang besar jika 

meremehkan nuclear deterrence. Mengenai senjata nuklir yang bisa digunakan, Quinlan 

(1991) memiliki pendapat yang sama dengan Gray (1986). Menurutnya, jika senjata nuklir 

memiliki peranan dalam pencegahan perang, maka mereka (senjata nuklir) haruslah 

operasional. Senjata nuklir bukanlah barang pajangan atau hanya sebuah simbol dalam 

bidak catur hubungan antar negara, senjata yang lemah tidak akan memberikan dampak 

power yang signifikan.
19

 

Dalam kasus persaingan kekuatan militer antara India dan Pakistan kita bisa 

melihat adanya penggunaan kekuatan nuklir hanya untuk saling menakuti atau yang di 

sebut dengan deterrence nuclear. Program pengembangan senjata nuklir yang dilakukan 

oleh kedua negara menjadikan keduanya memiliki kekuatan yang sama dalam hal 

persenjataan sehingga satu sama lain menjadi berhati-hati dalam bertindak. Meskipun 

kedua negara tidak memiliki kekuatan yang sama dalam jumlah personil militer dan 

jumlah persenjataan, tetapi dalam hal jenis senjata yang digunakan yaitu nuklir, kekuatan 

keduanya menjadi berimbang. Mengingat nuklir sama-sama bisa menghancurkan dan 

memusnahkan. Tetapi, karena nuklir hanya digunakan oleh India dan Pakistan sebagai 

sarana deterrence maka sebagai dampaknya konflik antara keduanya menjadi menurun. 

Baik India dan Pakistan sama-sama mengarahkan hulu ledak nuklirnya tepat di 

jantung kedua negara. India mengarahkan hulu ledak ke Islamabad, kemudian Pakistan 

mengarahkan hulu ledak nuklirnya ke Delhi dan Mumbai. Kedua negara sama-sama tidak 

                                                           
18

 Sakir Aulia.,S.IP. Skripsi Strategi Mahmoud Ahmadinejad Dalam Menggunakan Isu Nuklir Pada 

Polotik Luar Negeri Iran ( 2005 -2013) dikutip dari http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39351.pdf 

diakses pada tanggal 10 April 2017. Pukul 22.53 WIB. 

19
 Ibid., 
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menjamin bahwa keduanya tidak akan menyerang duluan, demi tercapainya kepentingan 

nasional, maka kedua negara telah siap siaga terhadap segala ancaman. 

Ketidakstabilan hubungan diplomatik antara India dan Pakistan akibat persaingan 

nuklir antara keduanya, telah menyadarkan kedua negara bahwasanya persaingan yang 

terjadi selama ini sama sekali tidak membawa kedua negara ke arah kemajuan. Justru 

malah menjadikan kedua negara jalan di tempat dan seolah-olah disibukkan dengan 

konflik dan persaingan nuklir yang tidak kunjung usai. 

Pasca perang Kargil tahun 1998, tercipta suatu kesepakatan Lahore (Lahore 

Declaration) setahun setelah perang yaitu tahun 1999 yang merupakan kesepakatan antara 

India dan Pakistan untuk mulai mengupayakan perdamaian serta mengurangi 

pengembangan nuklir. Nuklir menjadi salah satu point penting dalam kesepakatan Lahore 

yaitu mengharuskan kedua negara mulai mengurangi pengembangan nuklir dan 

memanfaatkan nuklir untuk kepentingan damai. Penulis melihat bahwasanya ada dampak 

dari persaingan nuklir yang tidak kunjung usai yaitu adanya kesadaran hingga 

menghasilkan resolusi perdamaian antara India dan Pakistan. 

2. Kesepakatan damai Lahore Declaration antara India dan Pakistan 

Kesepakatan Lahore atau yang lebih dikenal dengan Lahore Declaration 

merupakan suatu kesepakatan antara India dan Pakistan yang berhasil dibentuk pada 21 

Februari 1999 pasca terjadinya perang kargil antara kedua negara. Kesepakatan ini 

memuat beberapa point yang mengikat kedua negara untuk melaksanakan kesepakatan 

tersebut sebagai upaya perdamaian kedua negara. 

Kesepakatan Lahore merupakan kesepakatan yang dihadiri dan disahkan oleh PM 

Muhammad Nawaz Sharif sebagai Perdana Menteri Pakistan dan PM Shri Atal Behari 

Vajpayee sebagai PM India di Lahore Pakistan pada tanggal 20-21 Februari 1999. Berikut 

point-point dalam Lahore Declaration : 

The Lahore Declaration signed by the Prime Ministers of India and Pakistan on 21 

February 1999, inter alia: 

1) recognizes that the nuclear dimension of the security environment of the two 

countries adds to their responsibility for avoidance of conflict between them; 
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2) commits both to the principles and purposes of the Charter of the United Nations, 

and the universally accepted principles of peaceful co-existence; 

3) reiterates the determination of both countries to implement the Simla Agreement in 

letter and spirit; 

4) commits both countries to the objectives of universal nuclear disarmament and 

nonproliferation; 

5) recognizes the importance of mutually agreed confidence-building measures for 

improving the security environment; and 

6) recalls their agreement of 23 September 1998, that an environment of peace and 

security is in the supreme national interest of both sides and that the resolution of 

all outstanding issues, including Jammu and Kashmir, is essential for this purpose. 

 Point pertama dalam kesepakatan Lahore yaitu “mengakui bahwa dimensi nuklir 

dari lingkungan keamanan kedua negara menambah tanggung jawab mereka untuk 

menghindari konflik di antara mereka”. Point tersebut menyebutkan secara khusus bahwa 

kedua negara harus menghindari konflik dalam bentuk apapun serta memanfaatkan nuklir 

untuk kepentingan damai. 

 Kedua negara telah menyadari bahwasanya pengembangan nuklir yang dilakukan 

keduanya memiliki dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya. Sehingga 

baik India maupun Pakistan ingin mengubah dampak negatif tersebut menjadi positif 

dengan suatu komitemen yang jelas dan nyata serta mengikat keduanya. 

 Apabila kita perhatikan dengan baik, komitmen kedua negara yang tertuang 

dalam Lahore Declaration sudah menunjukkan bahwasanya kedua negara ingin 

menghidari konflik di antara mereka serta mulai meningkatkan upaya perdamaian 

keduanya. Lahore Declaration merupakan jaminan yang mengikat India dan Pakistan agar 

keduanya sama-sama menciptakan perdamaian di antara mereka. 

 Keterikatan India dan Pakistan terhadap Lahore Declaration sebagai babak baru 

yang sangat baik bagi keduanya. India dan Pakistan sudah seharusnya mulai melihat masa 

depan yang lebih baik dengan mulai meningkatkan hubungan serta meningkatkan berbagai 

macam kerjasama. Kedua negara yang sudah lama dihadapi dengan konflik yang 

berkepanjangan telah mendapat kerugian yang besar pula. Baik berupa kerugian materil 

atapun non-materil, sehingga kedua negara bisa saja ditinggalkan jauh oleh negara lain 

http://www.nti.org/learn/glossary/united-nations-general-assembly/
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yang damai dan sudah dahulu memfokuskan kepentingan nasional untuk kesejahteraan 

ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan sosial. 

 Selain point kesepakatan pertama terkait nuklir dalam Lahore Declaration, tentu 

terdapat kesepakatan lain yang juga mengikat keduanya untuk mengakhiri konflik dan 

memulai perdamaian. Namun, penulis ingin lebih memfokuskan bahwasanya 

pengembangan nuklir kedua negara memiliki pengaruh dalam upaya peningkatan 

hubungan kedua negara. Penyebutan nuklir dalam skema kesepakatan keduanya terlebih 

berada pada point pertama, memberi arti bahwa elemen nuklir menjadi perhatian yang 

besar bagi keduanya. Tentu saja dengan menyebutkan nuklir tersebut, kedua negara 

berupaya untuk menjadikan nuklir sebagai sarana perdamaian bagi keduanya. 

 Pada point ke-4 dalam Lahore Declaration di sebutkan bahwasanya kedua 

negara berkomitmen untuk mendukung upaya dunia internasional dalam agenda non-

proliferasi nuklir. Perjanjian Non-proliferasi nuklir atau Nuclear Non-Proliferation Treaty  

(NPT) mengharuskan setiap negara yang ikut serta dalam perjanjian tersebut untuk tidak 

mengembangkan senjata nuklir, jikalaupun telah mengembangkan maka pengembangan 

nuklir bersifat damai dan digunakan untuk kepentingan damai. 

 Walaupun India dan Pakistan tidak termasuk dalam negara yang menandatangani 

perjanjian NPT, tetapi kedua negara tersebut tetap terikat secara tidak langsung. Para 

penyokong pengembangan nuklir kedua negara yang mencetuskan perjanjian NPT, tentu 

tidak ingin membiarkan keduanya terus mengembangkan senjata nuklir dan semakin 

mengancam dunia internasional. Oleh karena itu, para penyokong nuklir kedua negara 

secara bertahap terus mengurangi pengembangan nuklir kedua negara, serta terus 

mengawasi pengembangan tersebut. Tetapi, melihat komitmen India dan Pakistan yang 

juga sudah terikat dalam Lahore Declaration, maka kedua negara telah menyadari bahwa 

pengembangan nuklir mereka lebih baik digunakan untuk kepentingan damai. 

 Upaya yang dilakukan oleh India dan Pakistan sudah terlihat baik serta terus 

dipertahankan dan ditingkatkan. Pada 21 Februari 2007 tercipta suatu kesepakatan baru 

yang berdasar dan sebagai tindak lanjut daripada Lahore Declaration yaitu “Agreement 

Between India And Pakistan On Reducing The Risk From Accidents Relating To Nuclear 

Weapons” yang berisi aturan-aturan baru dalam upaya kedua negara mengurangi 

pengembangan senjata nuklir kedua negara. 

Perjanjian tersebut khusus membahas mengenai pengembanggan nuklir. Kedua 

negara semakin fokus mengurangi resiko dari pengembangan nuklir tersebut serta 
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menggunakannya untuk kepentingan damai. Terbentuknya kesepakatan diatas merupakan 

keberhasilan India dan Pakistan dalam mempertahankan dan meningkatkan perdamaian 

kedua negara. Sehingga peningkatan hubungan diplomatik antara kedua negara terus 

meningkat seiring berjalannya waktu, tentu juga karena kedua negara melihat masa depan 

yang lebih baik dengan kondisi yang damai dan adanya kerjasama. 

Kesimpulan 

Republik India dan Republik Islam Pakistan telah melalui konflik berkepanjangan 

sejak kedua negara merdeka pada tahun 1947. Konflik berkepanjangan tersebut telah 

menciptakan kerugian yang sangat besar bagi kedua negara serta menghambat kemajuan 

keduanya. Konflik antara India dan Pakistan juga telah membawa kedua negara kepada 

persaingan militer yang berujung pada persaingan kekuatan nuklir. Kedua negara telah 

berhasil mengembangkan dan melakukan uji coba nuklir sejak tahun 1970-an. 

Menurut kaum realis, program pengembangan senjata nuklir India dan Pakistan 

merupakan hal yang wajar dan sangat rasional. Sebagaimana kaum realis yang 

mengharuskan setiap negara untuk survive dalam politik luar negeri. India dan Pakistan 

mengembangan senjata nuklir untuk mempertahankan diri (survive), mendapatkan 

kekuasaan (struggle for power) dan mencapai kepentingan nasional (National Interest). 

Dunia internasional yang anarki menurut kaum realis memaksa setiap negara untuk 

meningkatkan kapabilitas kekuatan militer seperti yang telah dilakukan oleh India dan 

Pakistan. Awalnya, kekuatan militer kedua negara tidak seimbang dalam artian kekuatan 

militer India jauh lebih besar dibanding Pakistan. Tetapi, setelah kedua negara sama-sama 

mengembangkan senjata nuklir, kekuatan keduanya menjadi berimbang. Kedua negara 

sama-sama memiliki senjata pemusnah yang bisa menghancurkan keduanya, terlebih 

perimbangan kekuatan tersebut menjadi ajang persaingan kekuatan untuk terus berusaha 

lebih unggul satu sama lain. 

Tujuan awal pengembangan nuklir baik India ataupun Pakistan yaitu untuk 

mempertahankan diri dan sekaligus sebagai senjata siap perang yang akan digunakan 

untuk saling menakuti dan menaklukkan yang walaupun pada kenyataannya tidak sesuai 

dengan yang diharapkan yaitu tidak digunakan untuk perang. Nuklir keduanya hanya 

berdiam diri yang juga membuat kedua negara juga diam. Dalam artian kedua negara yang 

awalnya agresif, dengan adanya Nuklir, India dan Pakistan justru menjadi tidak agresif 
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seperti semula. Ketakutan akan bahaya yang ditimbulkan nuklir menjadi alasan kedua 

negara untuk tidak agresif. Karena, apabila salah satu dari kedua negara memulai perang 

nuklir, maka dapat dipastikan keduanya akan musnah dan tidak menyisakan apapun 

kecuali kehancuran. 

Kesadaran akan persaingan senjata nuklir yang tidak menguntungkan bagi India 

maupun Pakistan telah memunculkan suatu kesadaran untuk memulai perdamaian. Konflik 

berkepanjangan serta persaingan nuklir kedua negara harus segera di hentikan demi 

terciptanya perdamaian untuk masa depan kedua negara yang lebih baik. 

Pengaruh pengembangan nuklir terhadap penurunan konflik antara India dan 

Pakistan sangat nyata terlihat ketika kedua menggunakan nuklir sebagai sarana deterrence 

serta kedua negara terikat oleh Lahore Declaration pada tahun 1999 yang mengharuskan 

kedua negara untuk bertanggung jawab dalam menjaga nuklir untuk kepentinga damai, 

serta mengupayakan perdamaian yang berkelanjutan diantara keduanya. Kemudian setelah 

itu, pada tahun 2007 kedua negara kembali membuat sebuah perjanjian terkait nuklir yaitu 

“Agreement Between India And Pakistan On Reducing The Risk From Accidents Relating 

To Nuclear Weapons” yang merupakan suatu perjanjian lanjutan upaya kedua negara 

menjaga nuklir dari resiko terburuk. Perjanjian tersebut merupakan capaian yang baik bagi 

kedua negara karena berhasil mempertahankan kondisi damai dan terus meningkatkan 

upaya perdamaian diantara keduanya. 

Upaya penurunan konflik antara India dan Pakistan didorong juga oleh peningkatan 

kerjasama ekonomi antara kedua negara yang sekaligus menjadi kepentingan nasional 

kedua negara. India melihat Pakistan memiliki potensi pasar yang besar untuk memasarkan 

hasil produksi India. Pakistan melihat India sebagai partner kerjasama ekonomi yang 

menguntungkan yang bisa memenuhi kebutuhan Pakistan, terlebih kedekatan kedua negara 

yang bisa menguntungkan kedua negara dan mengurangi biaya distribusi dan produksi 

sehinga harga kebutuhan akan jauh lebih murah bila dibandingkan apabila Pakistan 

mengimpor kebutuhan dari negara Timur Tengah atau Eropa. 

Kunjungan bersejarah Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee ke Pakistan pada 

tahun 2004 untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang merupakan kepentingan 

nasional India dan Pakistan. PM Atal mengunjungi Pakistan untuk menghadiri pertemuan 

negara-negara anggota SAARC, tetapi dimanfaatkan oleh pemimpin kedua negara untuk 
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bertemu secara bilateral guna membahas peningkatan kerjasama ekonomi kedua negara. 

India terlihat semakin serius dalam merangkul Pakistan serta menjadikannya sebagai 

partner terdekat dalam kerjasama ekonomi. Terlebih kerjasama kedua negara akan sangat 

menguntungkan keduanya serta mengubah situasi konflik berkepanjangan menjadi damai 

berkelanjutan. 

Baik India maupun Pakistan sama-sama saling membutuhkan sebagaimana kondisi 

alami tiap negara yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa adanya kerjasama 

dengan negara lain. Begitupun India dan Pakistan, sebagai tetangga terdekat dan memiliki 

sejarah yang sama dimasa penjajahan. Sudah seharusnya kedus negara mengehentikan 

segala macam konflik yang ada, serta memulai kembali perdamaian dengan meningkatkan 

kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan. 

India dan Pakistan semakin optimis bisa mempertahankan situasi damai dan terus 

berusaha meningkatkan kerjasama diantara keduanya. Dengan demikian, jelas bahwa 

penggunaan nuklir sebagai sarana deterrence serta untuk kepentingan damai dan 

kerjasama ekonomi sangat berpengaruh dalam penurunan konflik kedua negara. 

Perdamaian, tidak akan merugikan pihak manapun, justru perdamaian merupakan cita-cita 

semua bangsa. Tidak hanya India dan Pakistan, dunia internasional menginginkan 

perdamaian agar tercipatanya kehidupan yang damai, tentram, dan sejahtera. 
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